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Wat boven de natuur uitgaat  

Aan het begin van de feesttijd van Johannes de Doper is het nauwelijks 
te ervaren dat de zon al haar hoogste stand aan de hemel 
overschreden heeft en de dagen vanaf dan weer langzaam korter 
worden. In de natuur zijn de krachten van groei ook nog volop 
aanwezig omdat de plantenwereld de zon heel langzaam op haar 
afnemende weg volgt. Toch is er wel iets van zichtbaar aan de vruchten 
die worden geoogst, het beginnende verwelken van de bladeren en 
het duidelijk stiller worden van de vogels. 

Vanuit een geestelijke blik kan gesteld worden dat nu met een 
vragende verwachting gekeken wordt naar de mens. Het is of de 
natuurwezens zeggen: ‘Wij hebben het hoogtepunt bereikt en moeten 
nu afnemen. Wat doet de mens? Volgt hij ook deze afnemende weg 
en verwelkt hij evenals wij? Of doet hij iets waartoe wij niet in staat 
zijn? Kan hij volbrengen wat wij niet begrijpen, niet kunnen vatten en 
alleen kunnen vermoeden: het wonder van het boven-natuurlijke? Kan 
hij zich ontwikkelen voorbij de grens van het afsterven?’ 

In onze tijd heerst sterk de mening dat de mens niet meer is dan een 
stuk natuur en alleen voort kan brengen waartoe hij door de natuur in 
staat is gesteld. Die gedachte zou je kunnen ervaren als een verwelken 
en een blijven staan daar waar de natuur juist iets hogers en boven – 
natuurlijks van ons verwacht.  

Dat zou een gerechtvaardigd standpunt kunnen zijn wanneer we 
alleen opzien naar de zon die op 21 juni haar hoogste keerpunt heeft. 
In christelijke zin is er echter een andere zon die uitgaat van het 
mysterie van Golgotha. En juist in de periode waarin de neergaande 
weg van de uiterlijke zon inzet, worden we opgeroepen de onmetelijke 
waarde en betekenis voor de wereld te voelen die onder de stralen 
van de Christuszon in onze ziel kan ontstaan.  
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Wat kan er dan ontstaan? Dat op de plaats waar de uiterlijke natuur 
ophoudt en om moet keren een ander leven begint. Dat er een 
voortgang in ontwikkeling is na een verwelken en sterven. Iedere keer 
wanneer een natuurlijke aandrang verwelkt en de neiging heeft van 
onderaf af te sterven, kan onder de stralen van die geestelijke zon zich 
naar boven toe iets heel edels vormen. In de natuur bloeien de rozen, 
bevindt zich het loof nog aan de bomen en staat op de akkers het 
graan. Die schoonheid in de natuur is echter onvolkomen omdat ze 
moet worden aangevuld door andere vormen van schoonheid ín de 
mens, vervolledigd door de morele krachten van eerbied en 
waarheidsliefde, grootmoedigheid en mildheid. Die bloesem en deze 
vruchten willen in ons ontstaan, voorbij aan iedere grens van de natuur 
en voorbij de drempel van het sterven. 

           Ignaz Stegeman 
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De mensenwijdingsdienst 

● 10.30 uur zondag 
● 09.30 uur dinsdag in een veertiendaags ritme (in juli en augustus 
komt deze dienst te vervallen) 
� 09.30 uur woensdag 
● 07.30 uur vrijdag (in juli en augustus komt deze dienst te vervallen) 
Voor eventuele uitzonderingen, zie de agenda achterin.  

De zondagsdienst voor kinderen en verhaal 

Voor kinderen van 7 tot 14 jaar is er voorafgaand aan de zondagsdienst 
een verhaal. Er wordt verteld aan twee leeftijdsgroepen: voor 
kinderen uit de klas 1 t/m 3 (groep 3 t/m 5) en voor kinderen in klas 4 
t/m 6 (groep 6 t/m 8). Het verhaal begint om 9.30 en aansluitend 
wordt, terug in de kring, met elkaar het lied geoefend dat in de dienst 
gezongen wordt. De dienst begint om 10.00 uur. 
De laatste zondagsdienst voor de kinderen is op 11 juli. Het verhaal en 
de zondagsdienst voor de kinderen begint weer op 5 september. Zie 
voor data de agenda achterin. 

Diensten in de zomervakantietijd: 30 juni tot 1 september 

In de zomervakantietijd gaan de mensenwijdingsdiensten enkel op 
zondag en woensdag door.  

Beschikbaarheid geestelijken 
De geestelijken zijn op afspraak beschikbaar voor gesprekken, 
biechtsacrament en huisbezoek. Hun contactgegevens staan op de 
achterzijde van de omslag.  

Lidmaatschap 

De Christengemeenschap kent zowel leden als belangstellenden. 
Beiden kunnen een beroep doen op alle sacramenten en op de 
bijstand van geestelijken. Leden dragen door hun besluit mede-
verantwoordelijkheid voor het welbevinden en voortbestaan van de 
gemeenschap in spiritueel, sociaal en materieel opzicht. Bij interesse 
in het lidmaatschap kunt u een gesprek aanvragen bij één van de 
geestelijken. 
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Feesttijden en evangelie 

Trinitarische tijd 03 juni t/m 23 juni 

06 juni  Johannes 4, 1-26 De Samaritaanse vrouw 
13 juni Lucas 10, 30-37 De barmhartige Samaritaan 
20 juni Lucas 11, 1-13 ‘Leer ons bidden’ 

 
Johannestijd  24 juni t/m 24 juli  
24 juni Mattheus 03, 01-17 Johannes in de woestijn 
27 juni Johannes 03, 22-36 De vriend van de bruidegom 
04 juli Markus 1, 1-11 Johannes de doper 
11 juli Mattheus 11, 01-15 De vraag van Johannes 
18 juli Mattheus 14, 01-14 De dood van Johannes 
 
Trinitarische tijd   25 juli t/m 28 september 
25 juli Markus 8, 27- 28 Belijdenis van Petrus 
01 aug. Mattheus 07, 1-14 Bergrede – ‘smal is de weg’ 
08 aug. Lucas 15, 03-32 Verloren schaap, zilverstuk, zoon 
15 aug. Lucas 09, 01-17 Uitzending, spijziging van de 5000 
22 aug. Lucas 18, 35-43 Genezing van de blinde bedelaar  
29 aug. Markus 7, 31-37 Genezing van de doofstomme 
05 sept. Lucas 10, 01-20 Uitzending van de 70 
12 sept. Lucas 17, 05-37 ‘Geef ons meer vertrouwen’ 
19 sept. Mattheus 06, 19-34 ‘Weest niet bezorgd voor morgen’ 
26 sept. Lucas 07, 11-17 Opwekking jongeling te Naïn 
 
Michaëltijd  29 september t/m 26 oktober 
29 sept. Mattheus 22, 1-14 De koninklijke bruiloft 
 
Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen 

Evangelieteksten voor de zondagsdienst voor kinderen zijn in principe 
hetzelfde als in de mensenwijdingsdienst  
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Liederen   

Triniteit 
Zondagsdienst voor de kinderen Bloemen in vuur en vlam 
Mensenwijdingsdienst Op alle wegen 
 Heilig, heilig 
Johannestijd 
Zondagsdienst voor de kinderen Bloemen in vuur en vlam  
Mensenwijdingsdienst Wij staan voor U 
 Gij zijt de bron 
Trinitarische tijd  
Zondagsdienst voor de kinderen Wij leren op de aarde rond te gaan 
Mensenwijdingsdienst Heer in uw woorden 
 Gij zijt de bron 
Michaëltijd  
Zondagsdienst voor de kinderen Wij komen uit een land van licht 
Mensenwijdingsdienst Uw naam, een vraag, een raadsel 
 Dood noch leven 
 
 
 
Omgangsvormen  
Respect voor elkaar, ruimte voor elkaar. Onder dat motto is het ons 
samen gelukt zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te laten gaan. Er geldt wel 
een maximumaantal deelnemers omwille van de ‘adembaarheid’ in 
onze gemeenteruimten. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met 
de organiserende persoon die onderaan de activiteit staat vermeld. 
Aan de mensenwijdingsdienst kunnen maximaal 40 personen deel-
nemen. Voor de diensten op zon- en feestdagen is het nodig vooraf 
aan te melden op michaelkerkrotterdam@gmail.com. 

                    
 
 
 



Agenda Johannes 2021 

7 
 

 

Trinitarische Tijd 

zondag 06 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 08 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 09 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
vrijdag 11 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 12 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 
zondag 13 juni 09.30 uur verhaal klas 1 t/m 3 en 4 t/m 6    
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 16 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst ‘oud zijn: een nieuw 

levensgebied’ 
  19.30 uur bestuursvergadering 
vrijdag 18 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 20 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 22 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 23 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur gemeentebijeenkomst Toekomst! 
 
Johannestijd 

donderdag 24 juni 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  20.00 uur gespreksgroep Breda 
vrijdag 25 juni 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 26 juni 11.00 uur gemeenteviering en Sint Jans-

feest Breda, in Rijsbergen 
 
zondag 27 juni 09.30 uur Sint Jansverhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
  14.30 uur jaarfeestviering Land Art Delft 
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dinsdag 29 juni 10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 30 juni 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur programmacommissie 
donderdag 1 juli 16.00 uur studiegroep ‘Homo universalis’ 
 
zondag` 04 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
  12.00 uur bijeenkomst musici 
woensdag 07 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst cultische kleuren 
   
zondag 11 juli 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor de kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst   
woensdag 15 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst cultische kleuren 
donderdag 15 juli 16.00 uur studiegroep ‘Homo universalis’ 
 
zondag 18 juli 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 21 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst ‘oud zijn: een nieuw 

levensgebied’ 
  19.30 uur bestuursvergadering 
 
Trinitarische tijd 

zondag 25 juli  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 28 juli 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
 
zondag 01 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst  
woensdag 04 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomergesprek: tempellegende 
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zondag 08 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 11 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur zomergesprek: wat ter tafel komt 
donderdag 12 aug. 16.00 uur studiegroep ‘Homo universalis’  
 
zondag  15 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 18 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst ‘oud zijn: een nieuw 

levensgebied’ 
  19.30 uur bestuursvergadering 
 
zondag 22 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 25 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
donderdag 26 aug. 20.00 uur gespreksgroep Breda 
zaterdag 28 aug. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
zondag 29 aug. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 01 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
vrijdag 03 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
  13.30 uur brongroep 
 
zondag 05 sept. 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 07 sept.   09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur Paulusgroep 
woensdag 08 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  19.30 uur lees- en gespreksgroep 
donderdag 09 sept. 20.00 uur algemene kringavond Breda 
vrijdag 10 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 11 sept. 10.00 uur Open Monumentendag  
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zondag 12 sept. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
woensdag 15 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.30 uur bijeenkomst ‘oud zijn: een nieuw 

levensgebied’ 
  19.30 uur bestuursvergadering 
donderdag 16 sept. 20.00 uur gespreksgroep Breda 
vrijdag 17 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst 
zaterdag 18 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst Breda 
 
 
 
zondag 19 sept. 09.30 uur verhaal voor de kinderen 
  10.00 uur zondagsdienst voor kinderen 
  10.30 uur mensenwijdingsdienst  
dinsdag 21 sept.   geen dienst i.v.m. synode  
woensdag 22 sept. geen dienst i.v.m. synode 
vrijdag 24 sept. 07.30 uur mensenwijdingsdienst  
zaterdag 25 sept. 09.30 uur taakdragersochtend  
 
zondag  26 sept. 10.30 uur mensenwijdingsdienst 
dinsdag 28 sept. 10.30 uur Paulusgroep 
 
Michaëltijd 

woensdag 29 sept. 09.30 uur mensenwijdingsdienst 
  10.40 uur gespreksgroep mensenwijdingsdienst 
 


